






Agenda

• Title: The Conceptual Modeling in the Bibliographic Community

• Location:  Maadi Public Library

• Duration: 1 Day (10:00 am - 1:00 pm).

• Speaker: Moamen Elnasharty. MLIS, PhD Candidate.

• Audience: Librarians, Knowledge Managers.

• Organizer: Cybrarian.
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Outline

للنمذجةالتأصيل.

الببليوجرافيةوالنمذجةالببليوجرافياملجتمع.

املفاهيميةالنمذجةفيالببليوجرافيون جهود.

املتبادلوالتشغيلالوصفوصيغاملفاهيميةالنمذجة.

الرابطةوالبياناتاملفاهيميةالنمذجة.

الببليوجرافيواإلطار النمذجة.

الببليوجرافيةاملفاهيميةالنماذجتواجهالتيالتحديات.

الوصايا.



التأصيل للنمذجة
What Is The Modeling?

.مجتمعيةوالوالفنيةالعلميةبينمجاالتهافياللفظةتستخدمالتيالسياقاتتتنوع•

.العلميالسايقفياللفظةاستخدامهوالصددهذافييعنييناماولكن•

.العلميالسياقداخلالبياناتسياقعلىاستخدامهااقتصاروبالتحديد•

:بإنهاالنمذجةتعريفيمكنوعليه•

“  طريقة مجردة للتمثيل تعتمد على الترميز” 



علمي أن أهم الدوافع العلمية في التوجه إلى النمذجة على الصعيد ال
لعلوم، يكمن فيما تكفله النمذجة من قدرة على رسم الحدود املميزة ل

لمية، في املجاالت الع( وضع النظريات)ومن ثم القدرة على التنظير 
حقق من فهي منهجية علمية لحصر البنى التكوينية لتخصص ما والت

ت في مقابل التخلي عن االفتراضات واملمارسا. فرضيات وجوده
.التطبيقية العشوائية

Karl Pooper (1902 – 1994).



التنوع
What Is The Types of Modeling?

:وتتنوع النمذجة في سياق تمثيل البيانات إلى•

Dataالبياناتنماذجالبياناتتمثيل• Models.

Physicalالرياضيةالنماذجالماديتمثيل• Models.

Conceptualالمفاهيميةالنماذجاألنظمةتمثيل• Models.



نماذج البيانات
Data models

لدعمالالزمةاتالبيانمناالحتياجاتوحتليللتحديدهتدفاليتالعمليةتلكوهي•
.املعلوماتنظمنطاقيفوالتجاريةالعلميةاألعمال

.تاملعلومانظمتصميميفالرئيسيةاخلطواتأحدالنمذجةهذةتعدوعليه•
البياناتيهافلتنظمللبياناتقواعدتصميمهوالنمذجةهلذةالرئيسياملخرجيكون•

.العالقاتمنبنمطمتصلةجداولداخلوحتفظ



النماذج المادية
Physical Models

.رياضيةبمعادالتالمختلفةالبياناتتمثيلعلىهذةتعتمد•

أنماطتمثيلالىتتعداهابلفحسبالنصيةالبياناتتمثيلعلىتقتصرال•

.رياضيةبطريقةالصوتيةكالموجاتالبياناتمنأخرى

التكوينفيالتغييرعلىالمترتبةاالثاردراسةإلىرئيسيبشكليهدف•

.دراستهاالمرادللقضية

.القضيةذاتفيوالتنبوءالتوقععلىالقدرةثمومن•

.الجويةاألرصادنماذجمثل•



“النمذجة املفاهيمية هي فن أقرب منها إلى علم”

لـــوذلك(مجردةعقالنيةطريقة)فهي:
نموذج)مثال.املشكلةحول (لزمامهاإقداحدون )األفكاروتوظيفوالتقاطتوليدعلىاعتمادها◦

.Tilletفعلتكماالبياناتلقواعدالعالقات

 إلىالنهايةفيتهدفأنيجبالتيالبياناتنماذجعكسعلى)والتنفيذالتصميمفيباالستقالليةيتسم◦
.(بياناتقاعدةتصميم

.(الكيانات).صورتهافيبالتجرديةتتسمالتياملفاهيمعنالتعبير علىيعتمدجوهرة◦

.املجردةاملفاهيمهذةبينالعالقاتعنالبحث◦

 ختلفةاملبالتفسيراتتتعلقالتياملشكالتأنمنوالتأكداملفاهيمبينالغموضإزالةعلىالعمل◦
.(هوممف=كيانلكلاملميزةالخصائصتحديدخاللمنذلكويتم)اليحدثواملفاهيمللمصطلحات



:بإنهاملفاهيميالنموذجتعريفيمكنوعليه

املتنوعة طريقة عقلية مجردة للتمثيل، تعتمد على التعبير عن املفاهيم” 
ا لنسق ما في صورة كيانات، وتنظيم هذة الكيانات وفقلقضية أو مشكلة 

بهدف وإبراز خصائصها املميزة لها وتحديد العالقات بين كياناتها،ما،  
في حل توليد أفكار تثمر في النهاية إلى وضع اساس ثابت يعتمد عليه

“.املشكالت والسماح بالتطبيق



اأبرزهالركائزمنمجموعةعلىالمفاهيميةالنماذجتتسمأنيجبالنمذجةلنظريةاستنادا:
التمثيلMimetism:المختلفةرللعناصالتمثيلعلىيعتمدأنالمفاهيميالنموذجعلىيجبحيث

.بكياناتاوبالرموز
االختزاليةReductionism:فيةبعنايالممثلةالكياناتاختيارعلىينطويالذيالعنصرذلك

.لالختزالالدعوةظل
الواقعيةPragmatism:مشكلةولحلواقعيهدفاجلمنيصممأنبجلالنموذجأنحيث

.واقعية
اإليجازConciseness:صورةيفللمجالالمتنوعةالمفاهيمعنالتعبيرفيبوضوحيظهرحيث

منيهعلتنطويوماالقضيةإدراكفيسهولةيكفلالذياألمرهذاومختصرةموجزةمحددةكيانات
.تدفقهاوإدراكمعلومات

النفوذ:Leverage.لها،تطبيقالصعيدإلىيمتدقويبنفوذتتمتعالنمذجةبإنالميزةهذةويعني
إلجراءحاجةالتقليلالقوةتلكتكفلكماوالتطبيقللتصميمقويأساسيمثلالناجحفالنموذج
.والتطبيقالتصميموقتالتغييرات

البياناتجودةData Quality:مناناتالبيعلىالجودةمنسمةتوفيرعلىالبياناتنماذجتعمل
.بينهامافيالتكاملفرصثمومنبينها،العالقاتوأنماطوالمعرفات،المحدداتلهاتوفيرخالل



منددمحواقعأوقضيةحولالمشتركالفهممننمطلتحقيقالوسائلأبرزأحد

:خالل
.الغموضمنسمةيعلوهاقدالتيالرئيسيةالكياناتإبراز◦

.والماديةالحسيةإلىالمجردةالمفاهيمنقلعلىالقدرة◦

.دراستهاالمرادللظاهرةالعامةالقضاياضمنالخاصةللقضاياالتضميين◦

.الرئيسيالنموذجداخلفرعيةمفاهيميةلنماذجالتضميين◦



النموذجتصميميتمأجلهامنالتياملشكلةأو القضيةاو الغرضوهو :الهدف.

أنهىإلالتصميمصعيدعلىعنهبالتعبير التقومالنماذجمنالعديدانمنالرغمعلى
.النموذجتصميمفيالرئيس يالسببيمثل

فيمايواملنطقالذاتياالتصالمنبنمطتتمتعأنيجبللنموذج،الجوهريةالبنية:الكيانات
:بينالنموذجبنيةداخلوتتنوعبينها،

منصمملتياالبحثيةالقضيةأو املشكلةفياملستهدفةالرئيسيةالعناصر وتمثل:مدخالت
.النموذجأجلها

الكيفيأو الكميللقياسيخضعأنيجبوالذيالنمذجةناتجالكيانوهو :املخرجات.

وهيدخالتاملعنالتعبير عنداالعتبار فيتؤخذالتيواالحتماالتالظروفتلك:الفرضيات
.وقياسهاالختبارهااملخرجاتلهاتخضعأنيجبالتياالحتماالتأيضا



الخصائصAttributes:
.املفاهيميالنموذجبنيةداخلنظيرهعنكيانلكلاملميزةالوصفيةوالعناصر السماتتلكوهي◦

.نظائرهعنوتميزهتبرزهمميزةخاصيةوجوديظلولكنالخواصمنبعددبينهافيماتشتركقدالكياناتإلىاإلشارةيجب◦

الفئاتCategories:
مجموعة)ينهابفيمااملشتركةالقواسملسمةوفقاالكياناتبداخلهاتصنفأنيمكنالتياملصنفةاملجموعاتإلىوتشير ◦

.(FRBRفياملؤلفين

.بداخلهاكونهاظلفيبداخلهااملدرجةالخصائصبعضالكياناتعلىالفئاتبعضتفرض◦

العالقاتRelationships:
.خارجيةبكونهاتتسموقدداخليةبكونهاتتسمقدبينهافيماالكياناتبينالروابطوهي◦

.اإلجراءاو العمليةعناملعبر املنطقيبالتوصيفالعالقاتتتسمانيجب◦

.الكياناتبينالعالقاتداخلالنموذجبنيةفيوالعملياتاملعالجةتكمن◦

.الكيانوإلىمنوالعودةالخروجبإزدواجيةالعالقةتتصفأنيمكن◦

.فيهاإدخالهايتمالتيالعملياتلتنوعتبعاعالقةمنأكثر إلىالكيانيشتملاناملمكنمن◦







ناكهأنإالعلم،وليستفنالمفاهيميةالنمذجةبإنتقدممماالرغمعلى
...المفاهيميالنموذجتصميمفيتساعدقدالتيالخطواتمنمجموعة

.خاللهامناهدافكوحددجيدا،مشكلتكأفهم◦
.حلهافيصلةذاتسياقاتبتوظيفقم◦
.جيدامدخالتكصمم◦
.جيداعالقاتكوصف◦
.بواقعيةفرضياتكحدد◦
.بمنهجيةمخرجاتكقس◦





ستهدفاالتيواملعلوماتاملكتباتمجالفيالقطاعاتأولىالببليوجرافيالضبطكان
.سياقهاداخلتطبيقهافياملفاهيميةالنمذجةتطبيق

وجرافيالببلالضبطفياملفاهيميةالنمذجةتوظيففيالسبقتلتبربراإلىيرجع.

الىتقار باالفاتسمتلتبهجاءتماقبيلالببليوجرافيالضبطجهودأنالقول ويمكن
الخاصةيقالتطبالياتوأختيار أهدافه،وتحديدقواعده،نصفيعليهايستندعلميةركيزة

.به

فيالببليوجرافيالضبطسياقفيالعامليةالعمليةالجهودهذةأبرز ويعد:



كانت أولى هذة الجهود هو ما قام كاليماخوس في بناء اول فهرس 

 Theمكتبات داخل جدران مكتبة اإلسكندرية والذي عرف بإسم   

Pinakesالقديمليكون بمثابة أول فهرس ببليوجرافي في التاريخ.



بإبناملعروفاسحاقبنمحمدالفرجو ]اجهودتعد
لتتجوالتيالوسطىالعصور فيالجهودأبرز أحدالنديم

يفالفضللهيعودوالذي)الفهرستكتابمصنفةفي
أقربللكتبوصفافيهقدموالذي(الكلمةلهذةاالصطالح

.الكاملالببليوجرافيبالوصفيكون ما

فين الظنو كشففيبرز الذيخليفةحاجيجهودذلكتلى
وجرافيالببليالضبطفيعملكأول والفنون الكتباسامب

.ةاملرجعياالستشهاداتبكشافاتعرفملانواةيمثل









The Catalogue Has to Tell You More Than What 

You Ask For …. The Answer Of a Good 

Catalogue Is Not To Say Yes Or Not, But …. To 

Tell The User That The Library Has The Item In 

So Many Editions And Translations, And You 

Have Your Choice.

Seymour Lubetzky (1898 – 2003).





في وضع 1969عام Henriette Avramجاء جهد هنريت افرام 
على مؤشرات داخل بنية التسجيالت تكفل هذة املؤشرات القدرة للحاسب

بحث قراءة التسجيلة الببليوجرافية في صورة آلية ومن ثم القدرة على ال
حتوى واالسترجاع عنها بصورة آلية، فيما عرف بعد ذلك  بقطاع تسمية امل

MARCداخل الفهارس ولينبثق عن هذا الجهد صيغة أو شكل االتصال 





هيئاتأو أفراداكانواسواءوالعلميةالعمليةأصحابهاخبرةعلىالسابقةالجهوداستندت
خطوطتقديمبغيةوصفوقواعدتسجيالتمنعليهتنطوي وماالفهارسمعالتعاملفي

.النموذجيةالفهارسإلىللوصول ارشادية

منسواءاوقتهفيالببليوجرافيةالفهارستواجهالتيمشكالتحلإلىالجهودهذةهدفت
مشكالتمنيتعاقبقدملاالتوقعالىالنظر دون املستفيدين،جانبمنأو العاملينجانب

لكونجرسامكتبةتصدرهاكانتالتياملتعاقبةوالنشراتباالصدراتذلكعلىأدلوليس”
كانتتيالالببليوجرافيةالحاالتعلىاعتماداالتسميةوبحقول الوصف،بقواعدتتعلق

.“الببليوجرافيةللكياناتمعالجتهااثناءتصادفها



حملهتقدمابإنمنهافرضيةفيواالتصاالتالحاسبتقنياتتوظيفإلىالجهودبعضسعت 
النموذجي،الفهرسإلىالوصول فيتساهمقدموعودهمزاعممنالتقنيات

وعلىكونجرس،المكتبةلفهرسالببليوجرافيةللبنيةاآلنيالتحليلعلىاعتمدتالجهودهذةولكن 
 علىستيناتالبتقنيةالعملطويلةلفترةاملفهرسون علىكتبالذياألمر وقتهافيالعصر تقنية

.ماركصعيد
منتالهااممعالتكاملمنالتقنيةاالسهاماتهذةتستطعلمالتكنولوجيالتطور ايقاعتزايدومع

 بشكلوجرافيةالببليوالفهارسعامبشكلالببليوجرافياملجتمعجعلعنأسفر الذياألمر تقنيات،
.املستفيدينواحتياجاتالتكنولوجي،التطور عنمنفصلةجزر بمثابةخاص

تقرتافقدأنهاإال وتجريبيةتحليليةدراساتعلىانطوتقدالجهودهذةبعضأنمنالرغمعلى 
 وينيةتكمتطلباتمنيستجدقدوماالنظري األطار لهاويحدديكفلمفاهيميلنموذججميعها
.للفهارسووظيفيةوتقنية





فطنتTilletمتتسعلميةأداةإلىالببليوجرافيالضبطحاجةإلى 
.مخرجاتمنعنهايسفر مافيباملوضوعية

شتركاملالفهمتكفلرياضيةوسياقاتأنساقتوظيفإلىالحاجةكذلك
 الفهمعلىةقدر منالرياضاياتبهتتمتعماظلفيالببليوجرافي،للوصف
املشترك

منتوافر مهو ماضوءفيباملتغيراتالتوقعتكفلآليةتوفير إلىالحاجة 
.ومسلماتمعطيات

لومات،املعملصادر الببليوجرافيللوصفاألساسيةالحدودرسمالحاجة 
 معأو املعلوماتمصدر شكلاو طبيعةتغير معالثباتلهيكفلبصورة

.الببليوجرافيالضبطعلىبضوءهيلقيقدتكنولوجيتغير أي

(كاملوالتواالسترجاعالبحث)الوظيفيةاملتطلباتتحديدإلىالحاجة 
.الفهارسثمومنللتسجيالت(والعالقاتالكيانات)والتكوينية



تلتاستراتيجيةاستندتTillettرحاملقتاملفاهيميللنموذجوضعهافي
:رئيسيةمحاور ثالثةعلىالببليوجرافيةللفهارس

قاتالعالأنماطعناملجردللكشفتحليلةدراسةإجراءفيتمثلأولها
الكياناتينبواملنطقيالتاريخيالصعيدعلىوجدتالتيالببليوجرافية
.االنجليزيةباللغةالصادرةالببليوجرافية

تواتر عنالكشفبهدف(تجريبية)واقعيةدراسةإجراءفيتمثلثانيها 
منكونجرسالمكتبةتملكهمابينالببليوجرافيةالعالقاتوتكرار ظهور 

عنللكشفاألساسيةالعملمنصةكانتوقد.ببليوجرافيةكيانات
ةمكتبفهرسفيظهورهاوتواتر الببليوجرافية،العالقاتأنماط

.آليااملقروءةالفهرسةشكلهو الكونجرس

الدراسةإجراءفياساسيةمتغيراتخمسةاالعتبار بعينفياألخذثالثها

.املادةشكل-النشرتاريخ–النشرمكان-اللغة–العاماملوضوع:وهي





صوصالنبينوعالقاتالنص يالتحليلفيالعربيةالجهودأبرز أحديعد 
مالكالببليوجرافياعبقري قبلمنالنمذجيللتأصيليرقىجهدوهو 

.نبهانعرفات

منوذلكية،العربواملؤلفاتالنصوصبنيةدراسةفياستراتيجيتهتمثلت 
 كةلشبوالتحليلوالتركيز العربيةاملؤلفاتمنعينةاستقراءخالل

.املؤلفاتهذةبينالعالقات

مخطط)مالببليوجرافيتمثلتوالتيبنفسهأدواتهتصميمعلىاعتمد 
.النصوصبينالعالقاتتمثيلاي(التأليفعالقات

العواملفيوتتمثلالببليوكرونجرامفيتمثلتالثانيةاالداةfactorsذات 
 افةاملس)نصوصمناستتبعهوماالنصبينالعالقةعلىعلىالتأثير 

.منهوالتفريعالنصنشأةبينالزمنية

وير تطفيتمثلتالتحليلعمليةوراءالعلميةالدوافعأنمنالرغمعلى 
 مذجةللننواةيمثلالجهدهذاانإال النصوصبينالعلميلالتصالنسق

.الببليوجرافيةالكياناتبيناكتمالذاتمفاهيمية

يفاملستقرأةالعالقاتقولبةعدمفهو الجهدلهذاالتحدياتأبرز أما 
.مفاهيمينموذجصورة







املكتباتمجالفيمشروعاتهأحدخاللمناإلوربياإلتحادقام
 بتوظيفEuropeanaمشروعبإسماملعروفوالتراثواملتاحف

Europeanaنموذج Data Modelاملكتباتفهارسفي.
الذيالنموذجذلك2010عامللبياناتاألوربيالنموذجنشأةكانت 

الدالليالوصفشكلوعلىRDFنموذجمنكلعلىأعتمد
Theاإلوروبي European Semantic Elementsنشأتهفي
واألعمالةاملتحفياملجموعاتبيناملعرفيللتكاملمفاهيميكنموذج
RDFنموذجمنباستقاءقامحيثالويب،مصادر وبينالتراثية

:هماأساسينعنصرين

 الفئاتعنصرClassesيةاملعلوماتالكياناتكافةأنعلىللداللة
منيمكنزمنية،أو مكانيةأو شكليةأو موضوعيةفئاتضمنتدرج

.للفئةالنتمائهاوفقابينهافيماالتكاملتحقيقخاللها

 الخصائصعنصرProperties:تربطالتيالعالقاتعلىللداللة
بينبطتر التيوالعالقاتالبعض،بعضهااملختلفةالكياناتبين

.البعضبعضهاالفئات



فيالنموذجلهذاالرئيسيةاملبادئأهمتمثلت:

نموذجيكفلأنEDMيفبينهافيماالبياناتتكاملعلىالقدرة
.املعرفةإثراءفييشهمممامفتوحةعملبيئةأطار 

والنماذجاملعايير استخداموإعادةوتوظيفاإلفادةعلىالعمل 
 الدبلنار كمعي)اإلمكانقدر املعرفيالتكاملفيالسابقةاملفاهيمية

.(وغيرهمRDAومعيار–كور 

لعملا–الفنيالعمل–الكتب)الكياناتبينالتمييز علىالعمل 
أو ادياملالوسيطخاللمنتمثيلهاوبين(الويبموقع–املتحفي
.الرقمي



منةمجموععلىفتعتمدالنموذج،لهذاالتكوينيةأو املعماريةالبنيةعنأما
:هيأساسيةكيانات

 املصادروصفأطار مصادرRDFS Resource:األولىالفئةوتمثل 
 ادر،ومصكياناتمنللنموذجالفرعيةالفئاتعلىتشتملالتيوالرئيسية
ن تكو أنمعهايتعاملسوفالتياملصادر جميعبإنالكيانهذاويقتض ي

.RDFلصيغةوفقاكودتقدالببليوجرافيةبياناتها

الثقافيالتراثكيانedm:ProvidedCHO “the cultural
heritage object”إلىويشير منشور،إبداعيثقافيعملأيبهويقصد 

–التجسيدة–التعبيرة-العملFRBRنموذجفياألساسيةاألربعةالكيانات
.(املفردة

الرقميالكيانWEbResources:بصورةمنمنسوخكيانأيبهويقصد
.FRBRنموذجفيItemاملفردةويمثلاألصليالعملمنرقميةغير أو رقمية

التجميعAggregation: بينالعالقاتتوظيفعناملسؤولالكيانوهو
 ليثمر ض،البعبعضهمععالقةذو ماهو تجميعفرصلتوفير املختلفةالكيانات

.الصلةذاتالكياناتمنمجموعةعن



البياناتمجموعةكيانDCAT Dataset:البياناتمجموعةبهويقصد 
 مثيلتلصيغةوفقاوالوصول لالتاحةوقابلةمفرد،وسيطخاللمناملنشورة

.أكثرأو واحدة

الكياناتتوظيفوإعادةتبادلنطاقاتملعيار وفقاالتجميعكيانObject

Reuse and Exchange Aggregation:ذاتاملصادر منمجموعة 
 فيتستخدمماغالبا)واحدكمصدر وتعالجلتعاملمعاجمعتالتيالصلة

.(نصيةفكريةأعمال منعنهاكتبومااملتحفيةاألعمال

املعلوماتمصادر كيانInformation Resources: كافةإلىويشير 
 ره،غيعنتميزهوجوهريةشكليةبخصائصيتصفالذياملعلوماتمصادر 

يمكنلهواسمكعنوانURIلهفريدبمحدديحظىأنالسياقهذافيويجب
.حتواهاملتمثيللصيغةتخضعأناملصادر لهذةويجبواالسترجاع،البحثمن

املعلوماتمصادر غير كيانNon-Information Resources: إلىويشير 
.وضوعواملواملكانكالحدثبذاتهقائممعلوماتمصدر التشكلالتياملفاهيم



نمنمطينفيالنوذجهذافيالرئيسيةالعالقاتوتتمثل 
:العالقات

الفكريةاإلعمالتجميععالقة:األولىThe

edm:aggregatedCHO:عناملسؤولةالعالقةوهي 
.البعضبعضهاالصلةذاتالفكريةاألعمالربط

والقيمةالتمثيلعالقة:الثانيةThe edm:hasView:

جسيدةوالتالفكري العملبينتربطالتيالعالقةبهويقصد
هابيظهر أنيمكنالتي(التمثيلوصيغواألشكالالصور )

.الفكري العمل







 مخطططورSchema.orgمنكلقبلمنGoogle, Microsoft,

and Yahooلناشري آليةتوفير إلىيهدفعملوأطار كمنصة2011عام
خاصةالوامليتاداتاالببليوجرافيةالبياناتوضعمنالويبعلىاملحتوى 

منكلفياعواالسترجالبحثنتائجتحسينبغيةوذلكاملعلوماتية،بالكيانات
..الثالثةاملحركات

فهارسفيالرابطةالبياناتنموذجتوظيفإلىعمدتالتياملبادراتأولىكانت

 الويباتحادرابطةمعبالتعاون قامتحيث،OCLCشبكةتجربةاملكتبات
W3Cعملمجموعةبتكوينالعاملية Schema Bib Extend

Community GroupأطارتوظيفبهدفSchema.orgبصورة
.الويبعلىالبحثومحركاتWorldCatفهرسهابينالتكاملتكفل



للتسجيالتوصفصيغةتوفير عنالتعاونيالجهدهذاأثمر وقد

 وذلكRDFاملصادروصفأطار صيغةمنكلعلىتعتمدالببليوجرافية
أو نطاقوتوفير ،MARCصيغةعنعوضاالببليوجرافيةالبياناتلتمثيل

بصورةةالببليوجرافيالتسجيلةبعناصر التعريفإلىيهدفدالليمخطط
يمافاملخططهذاوتمثلمعها،التعاملمنالبحثوأدواتتطبيقاتتمكن

..Schema.orgبـعرف









املعياريالشكلملفاتMARCمبواصفةيعرفماأوISO عنهينبثقوما(2709:1996)
ملفاتبنيةعلىاعتمادهاظليفالتكاملفرصعنالبعدكلبعيدةببليوجرافية،تسجيالتمن

والتسجيالتمللفاتاتسجيلعصريفاستخدمتقدواليتوتتابعية،ونصيةمسطحةبكوهناتتسم
E-Rللعالقاتمنوذجلتصميمفرصةتوفريعندأنهفضالأشرطة،على Modelالكياناتبني

وليسهرمي،أساسىعلبنيتقدماركصيغةأنوهيالرئيسيةالصعوباتأحدتظهرالببليوجرافية
.عالئقي

عنفضال:
.للمحتوىالتمثيلحمدودية◦
.للكياناتالتمثيلدونللبياناتالسرداىليهدف◦
.احلقولصعيدعلىالوصفوتكرارازدواجية◦
.واخلارجيةالداخليةالعالقاتعنالتعبريإىلاالفتقار◦
.املكتباتبيئةخارجاملتبادلوالتشغيلللتكاملاالفتقار◦





منوذجيعملRDFمجلهيئةعلىللمصادرالوصفيةالبياناتمنذجةعلى
statementsبنيالعالقةتوصيففكرةعلىيعتمدحيثوالرتكيب،البناءيفموحدة

:علىتشتملمجلةصيغةيفواملصادرالبيانات

objectمفعولpredicateفعلsubjectفاعل
بنيالعالقةإىلالفعليشريحنييفنفسه،الكائنأواملصدرإىلالفاعليشريحيث

كيانأواألولراملصدقيمةإىلاملفعولويشريآخر،وكياناملصدربنيأووقيمتهاملصدر
األولاملصدرأوبالكيانعالقةعلى









SPARQL

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

SELECT ?name ?mbox

WHERE 

{ ?x foaf:name ?name . 

?x foaf:mbox ?mbox }

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

_:a foaf:name "Johnny Lee Outlaw" . 

_:a foaf:mbox <mailto:jlow@example.com> . 

_:b foaf:name "Peter Goodguy" . 

_:b foaf:mbox <mailto:peter@example.org> .

name mbox

"Johnny Lee 

Outlaw"

<mailto:jlow@example.com>

"Peter Goodguy" <mailto:peter@example.org>

Data

Query

Query Result







:التعريف•
 البياناتقواعدنظممحتوى نشر إلىتهدفW3Cالعامليةالويبرابطةمنصادرةمبادرة•

 كتشافأفرصتوفير بهدفالبعض،بعضهامعالبياناتهذةوربطالويب،شبكةعلىاملختلفة
Webبمثابةالويبشبكةولجعلاالسترجاع،وتكاملالبيانات of Data شبكةكونهامنبدال 
Webواألنظمةللوثائق of Doc.

:املبادئ•
:هيأساسيةPrinciplesمبادئأربعةعلىاملترابطةالبياناتمبادرةتعتمد•

.بالكياناتللتعريفURIمعرفاتاستخدام•

.للكياناتللوصول HTTPبروتكول استخدام•

.الكياناتلتوصيفRDFمخططاستخدام•

نماملزيدالكتشافالعالقاتواستثمار الكيانات،واسترجاعللبحثSPARQLاالستعالملغةاستخدام•
.املعرفة











شكل يوضح توظيف الفهارس ملبادرة البيانات املترابطة



subject

edition

author location

holding

date of publication

classification

publisher

title

source

ISBN

لفهارسالبيانات الببليوجرافية داخل الفهرس، تحفظ كتسجيلة بحيث اليمكن التعامل معها سوى من جانب ا

بطةالتسجيلة الببليوجرافية في مبادرة البيانات املترا



edition

author location

holding

date of publication

classification

publisher

title

source

ISBN

author location

holding

classification

publisher

أشخاص المكان

الكيان المفهوم

منظمة العمل

title

يةعلى استخراج الكيانات املختلفة من التسجيلة ببليوجرافLDتعمل مبادرة 

ملترابطةتابع التسجيلة الببليوجرافية في مبادرة البيانات ا



authorأشخاص المكان

الكيان المفهوم

المنظمة العمل

subjectitem
availability

من خالل توظيف مبادرة البيانات المترابطة ستكون البيانات الببليوجرافية بمثابة كيانات متصلة

ملترابطةتابع التسجيلة الببليوجرافية في مبادرة البيانات ا



أشخاص المكان

الكيان المفهوم

المنظمة العمل

تكوين شبكة من البيانات المترابطة

ملترابطةتابع التسجيلة الببليوجرافية في مبادرة البيانات ا



Günter Grass
Born: 16 October 1927
Gdańsk, Poland

German novelist, poet, 
playwright, illustrator, 
graphic artist, sculptor 
and recipient of the 
1999 Nobel Prize in 
Literature. 

Works

Subjects

Quotes

Find Günter Grass works at:
Libraries near me | Online Retailers

Germany | German literature | Historical 
fiction

War stories | Black humor | Fantasy

“Even bad books are books and therefore 
sacred.”—The Tin Drum

Links out to e-commerce

Web content

Library content

الكيان

Linked Data Bibliographic Recordتمثيل الكيانات في التسجيلة الببليوجرافية



تسجيالت الفهارس من خالل أدواتاسترجاعفيLDدور 
بحث الويب



في استرجاع تسجيالت الفهارس من خالل أدوات بحث الويبLDدور 







في استرجاع تسجيالت الفهارس من خالل أدوات LDدور 
بحث الويب



أصبح للتسجيلة 

URI خاص بها على
صعيد العالم

ث في استرجاع تسجيالت الفهارس من خالل أدوات بحLDدور 
الويب



من خالل البحث 
برقم التسجيلة 

ة فرصفقط توفرت

االسترجاع

في استرجاع تسجيالت الفهارس من خالل أدواتLDدور 
بحث الويب



النمذجة المفاهيمية واإلطار الببليوجرافي
The Conceptual Model & The BIBFRAME





2013- 2014 Linked Data

2011 – 2015 BIBFRAME



بإنهاBIBFRAMEالمقترحهالمبادرةهذةعلىنطلقانيمكن
ارك،موصيغة/للمكتباتالحاليلنموذجأستبدالمجردمنأكثر
رافي،الببليوجالوصفلمستقبلصممنموذجاألساسفيفهو

العنكبوتيةالشبكةمنجزءاالمكتباتولجعل

2011األمريكية،الكونجرسمكتبة



BIBFRAMEبنية نموذج اإلطار الببليوجرافي 



 شكلأو صيغةوهوFormatمبادرةأطار فيالببليوجرافيالوصفBIBFRAMEصيغةليستبدل
.مارك

منبهقترن يقدماوبينبينهاملختلفةالعالقاتوأنماطالببليبوجرافيالكيانمنكلوصفإلىويهدف
.أخرى كيانات

املصادروصفأطار نموذجعلىأساس يبشكليعتمدRDF.





همامكونينفيمتمثلةالببليوجرافياإلطار ملبادرةالتكوينيةالبنيةجاءت:

BIBFRAMEللمبادرةاملفاهيميالنموذج1. Model.

BIBFRAME(البياناتحامل)الوصفصيغة2. Vocabulary.

BIBFRAME initiative

B. Model B. Vocabulary













محرر مكتبة الكونجرس
 محرر شركةZepheria









اتحادمننموذجBibliomationنظامعلىمعتمدبأمريكاالعامةللمكتباتVTLS.





http://cheetah.vtls.com:9977/search/query?term_1=the+lord+of+the+rings&theme=openskies

http://cheetah.vtls.com:9977/search/query?term_1=the+lord+of+the+rings&theme=openskies






http://abbott.vtls.com:6300/#?id=bib-1517700

لألوانوفقاالمؤلف–الشروح–الكيانات–العملبينالعالقات

http://abbott.vtls.com:6300/






المقامهذافينفسهيطرحالذيالسؤال:

مفاهيمي لماذا جاءت مبادرة اإلطار الببليوجرافي مشتملة على نموذج”
“؟FRBRبجانب صيغة الوصف، على الرغم من وجود نموذج 



منالرغمعلىأخرمنوذجتطويرحنودافعمبثابةكانتاليتالتحدياتمنالعديدتربز
FRBRبنيالتكوينيفالكبريةالشبةأوجه – BIBFRAME Model

:أبرزهايعدواليت
:األهدافصعيدعلى•

النظر ون دفقطالببليوجرافيةللبيئةالداخليالصعيدعلىالتكاملتحقيقإلىFRBRهدف•
.األخرى العملبيئاتإلى

ةالببليوجرافيللتسجيلةأهدافمنارتضاؤهتمماويستوعبيرثأنعلىFRBRصمم•
يقالتطبصعيدعلىاالنظمةتقييدثمومن(...والحصول البحث)الببليوجرافيوالفهرس
كمحركاتاألخرى البحثادواتفينراهماعكسعلىوهو مسبق،،بشكلمحددةبوظائف
.املستفيديناحتياجاتلتالئمأهدافهاتغيير علىتعملماسرعانالتي،البحث



:البنيةصعيدعلى•

هيو محددةفئةداخلفقطأنحصرتالببليوجرافيةالكياناتبينالعالقاتأنماط•
.الفهارس

اتالبيانقواعدنظمتوظيفسياقفيطور أنعلىتتصميمهفيFRBRاعتمدت•
النظمبنيةتستبدلانعلىتعملالتياالناالنظمةتلك،(قديمةأنظمة)العالئقية،
.(االنطولوجيا)التبويبيكالتصنيفأخرى بأنظمةالعالئقية

نسقمنمحددبنمط(الفهارس)املعلوماتأنظمةيلزمأنعلىFRBRصمم•
Manyوهوالعالقات – Many ةأياستيعابفيلالنظمةالتقييديكفلالذياألمر

.التغييرمننمط

جعلتRDAقواعدالستيعابMARCصيغةعلىأجريتالتيالتعديالت•
.تعقيداأكثر التسجيالت



التكوينيةالبنيةصعيدعلى:
 النقصعنفضال الكيانات،مننسبياقليلعددعلىانطوى FRBRنموذجبإنالقول يمكن◦

 السردعلىيقومالببليوجرافيةالنظممنوغيرهFRBRجوهرويعدالتفريعي،التقسيمفي
 عدمظمالنمحلليعلىينطوي الذياألمر هذاالبيانية،الرسوممنوالقليلالتوضيحيالنص ي

.األولىالوهلةمنعليهاالطالعمنفهمه

 التبرزأنهاإلىFRBRلنموذجالرئيسيةالكياناتتبرزالبيانيةالرسومكون منالرغمعلى◦
 عهاستتبالذياألمر النموذج،كياناتصعيدعلىتحدثالتيوالعملياتالتفاعالتأنماط
.املختلفةالتفاعالتأنماطإلبراز املخططاتمنالعديد

 ذلك،الفئويةوهياملفاهيميةالنمذجةمكوناتأهماحدإلىالببليوجرافيةالنماذجتشر لم◦
 فوجود)هانفسالبياناتصعيدعلىبلالتسجيلةعلىالفئةأثر فيجليايتضحالذياملفهوم
 بيانات”لةالتسجيعلىوظيفيةمتطلباتيفرض“فئة”الناشرينقوائمداخلاملعلوماتمصدر 
ى أخر بياناتعليهيفرضاملكتباتفهرسداخلووجوده“الشحنوبياناتكالسعر جديدة

 النماذجينتبهولم“URLك”أخرى بياناتعليهيفرضالويبداخلووجوده“الطلبكرقم”
.األمرلهذاالببليوجرافية



نموذدجيوفرلمEDMالمجردالمستوىThe Abstraction Level

وأنماطرئيسيةالكياناتهاتحديدفيالمفاهيميةالنماذجمختلفعليهتعتمدالذي
يروالمعايالمبادراتتوظيفعلىأعتمادهظلفيوذلكبينها،العالقات

ونموذجبلور،كالدبلنومعيارالمفتوحاألرشيفكمعيارالمختلفةالببليوجرافية
FRBRالمجردمستواهفي.

فوالوصاالتصالوصيغأشكالأكسابعلىرئيسيبشكلالنموذجأعتمد
العالقاتتوصيفخاللمنالدالليةالقدرةMARCمارككصيغةالببليوجرافي

مشكالتنمالصيغهذةيكتنفماإلىالتطرقدونالصيغة،كياناتبينالرابطة
.الببليوجرافيةئةالبيغيراألخرىواالسترجاعالبحثأنظمةمعتوافقيتهاعدمأبرزها



نموذجتطبيقتواجهالتيالصعوباتSchema.orgالببليوجرافيةالفهارسأطارفي
:فيتتمثل

نموذجيوفرهمماالرغمعلىSchema.orgافيةالببليوجر التسجيالتلنشرفرصمن
إاللفة،المختالبحثأدواتجانبمنواستخدامهاتشغيلهاإعادةوفرصالويب،على
دفعماوهوبات،المكتفهارسمننظائرهامعتسجيالتهاتتبادلانفرصإلىتفتقرأنها

LinkedالرابطةالبياناتوصيغةMARCصيغةوضعإلىOCLCشبكة
Dataاسترجاعهااوباستعراضهاتقومتسجيلةلكل.

هذافيتردلمالتيالفكريةواألعمالالكياناتمنالعديدفهناك:التعريففيالنقص
اوالكيانيهالنصيالمحتوىكونعلىفقطاألمريقتصرفالاليها،األشارةأوالنموذج

.الفكريةاألعماللتمثيلالوحيدالتجسيدة
إلىالتحولواجهونسيالمعلوماتأخصائيمنفالعديد:الببليوجرافيةالبياناتنشرصعوبة

نظرامهنيولعاملسينفلعاملبالرفض،رابطةبياناتصورةفيالببليوجرافيةالبياناتنشر
عضبتتفاقمقدأخرجانبىعلمتعددة،خطواتمنالتحولهذاعليهينطويلما

.الفكريةوالملكيةاالستخدامبحقوقتتعلقالتيالقضايا





فاهيميةالمالنمذجةعلىكبيربشكليعتمدالببليوجرافيالضبطمستقبل.
الرابطةالبياناتعلىكبيربشكليعتمدالفهارسمستقبل.
ليوجرافيالبباإلطارتسجيالتعلىكبيربشكلتعتمدالتسجيالتمستقبل.
بــمعرفتهىعلكبيربشكلمعرفتهعلىكبيربشكليعتمدالمفهرسمستقبلRDF.
اآلحاديةالنتائجوليسالتكامليةبالنتائجاإليرضيلنالمستقبلمستفيد.



الببليوجرافيةالتسجيالتلمعالجةآلينظام.
بياناتمنتشملهاوماالببليوجرافيةللتسجيالتاستعالمأوإدخالشاشة.
األنظمةبينالتسجيالتلنقلاتصالبروتكول.
الببليوجرافيالوصفلقواعدتكميليةأداة(RDA).



(تالتسجبالمعالفرديالتعاملعلىيقتصر)دفعاتصورةفيالتسجيالتمعالتعامل.
صيغمنالتحويلMARCمثلاألخرىASCII،صيغةعلىفاعتمادهMARC Xml.
تقديمعدمظلفيمعرفاتها،أوالمحولةللتسجيالتالثباتLOCللتسجيالتاالستضافةخدمات

.المحولة
(والمرئيةالصوتية)النصيةغيرالبياناتمعالتكامل.








